
Додаток 1 до протоколу КІБіОТР № 1.1 від 15.01.2020 р. 
Тип ліміту* Visa electron, 

Visa Classic 
Dom., Visa 

Classic,  
MasterCard 

Debit, Maestro 
MasterCard 

Standard 

Visa Classic  
(з 

технологією 
«Чіп»)  

Visa Gold 
(з технологією 

«Чіп») 

MasterCa
rd Gold, 

Visa 
Gold 
(без 

технолог
ії «Чіп») 

Visa Platinum, 
MasterCard 
Platinum (з 

технологією 
«Чіп») 

MasterCard 
Platinum 

(без 
технології 

«Чіп») 

Visa Infinite, 
MasterCard 
World Elitе 

 

Сorporate cards 
(без технології 

«Чіп») 

Сorporate cards 
(з технологією 

«Чіп») 

Можливість 
зміни ліміту 
за заявою 

Клієнта 
(тимчасова / 

постійна 
основа) 

Кількість операцій по зняттю готівки, 
на добу, в тому числі переказами Visa 
Direct та MasterCard MoneySend 

8 8 8 8 12                       12   12        12 12 Так / Так 

Кількість операцій по оплаті товарів та 
послуг в т.ч. без фізичної присутності 
карти (напр. Інтернет), на добу  

15 15 15 15 15  15  15   15 15 Так / Так 

Максимальна сума операцій по 
зняттю готівки у банкоматах, на добу  

15 000 грн. 15 000 грн. 15 000 грн. 15 000 
грн. 

50 000 грн.  15 000 грн. 
 

50 000 грн. 
 

15 000 грн. 15 000 грн. Так**** / Ні 

Максимальна сума операцій по 
зняттю готівки у банкоматах, на добу, 
яка може бути встановлена за 
зверненням клієнта на тимчасовій 
основі2. 

75 000 грн. 75 000 грн. 75 000 грн. 75 000 
грн. 

150 000 грн. 
 

75 000 грн. 
 

150 000 грн. 
 

75 000 грн. 75 000 грн. Так/х 

Максимальна сума операцій по оплаті 
товарів та послуг, в т.ч. без фізичної 
присутності карти (напр. Інтернет), на 
добу  

300 доларів 
США в 

еквіваленті 

2 000 доларів 
США в 

еквіваленті 

3 000 доларів 
США в 

еквіваленті 

300 
доларів 
США в 

еквівален
ті 

10 000 доларів 
США в 

еквіваленті 
 

300 доларів 
США в 

еквіваленті 

15 000 доларів 
США в 

еквіваленті 
 

300 доларів 
США в 

еквіваленті 

10 000 доларів 
США в 

еквіваленті 

Так / Так 

Кількість операцій по оплаті товарів та 
послуг без фізичної присутності карти 
(напр. Інтернет), на добу, в тому числі 
переказами Visa Direct та MasterCard 
MoneySend 

5** 5 5******* 5 5     5  5      5 5 Так / Так 

Максимальна сума операцій по оплаті 
товарів та послуг без фізичної 
присутності карти (напр. Інтернет), на 
добу, в тому числі переказами Visa 
Direct та MasterCard MoneySend******  

50 доларів США 
в еквіваленті** 

300 доларів 
США в 

еквіваленті 

300 доларів 
США в 

еквіваленті 

300 
доларів 
США в 

еквівален
ті 
 

2 000 доларів 
США в 

еквіваленті 
 

300 доларів 
США в 

еквіваленті 

2 000 доларів 
США в 

еквіваленті 
 

300 доларів 
США в 

еквіваленті**** 

2 000 доларів 
США в 

еквіваленті 
***** 

Так / Так 

Загальний ліміт видаткових операцій 
на добу за  картковим1 рахунком, в 
залежності від типу карти, виходячи з 
максимального ліміту всіх карт***. 

50 000 грн. 50 000 грн. 100 000 грн. 100 000 
грн. 

500 000 грн. 
 

500 000 грн.  500 000 грн. 
 

100 000 грн. 100 000 грн. Так**** / Ні 

Максимальне значення загального 
ліміту видаткових операцій на добу за 
картковим рахунком, що може бути 
встановлено на тимчасовій 
основі2***** 

100 000 грн. 100 000 грн. 250 000 грн. 250 000 
грн. 

1 000 000 грн. 
 

1 000 000 грн. 
 

1 000 000 грн. 
 

1 000 000 грн. 1 000 000  грн. Так/х 

* - за картами без технології «Чіп», введення ПІН коду є обов’язковим при проведенні всіх операцій зчитуванням даних магнітної смуги карти. 
** - для пенсійних рахунків (рахунків для зарахування пенсійних виплат) ліміт встановлено на рівні 0,00 грн. 
*** - у випадку використання декількох різних типів карт, в рамках одного рахунку клієнта, визначається, виходячи з максимального ліміту серед всіх карт, що мають прив’язку до рахунку. 
**** - зміни діють протягом одного календарного дня: з моменту встановлення до 23.59 годин, дня в якому відбулася тимчасова зміна ліміту.  Зміна лімітів можлива виключно через Контакт-центр Банку або шляхом 
звернення на відділення Банку. 
***** - не розповсюджується на переказами Visa Direct та MasterCard MoneySend. 
******- в рамках окремих проектів з використанням даного типу карт, Банк залишає за собою право, щодо встановлення ліміту на рівні 0,00 дол. США в еквіваленті. 
*******- в рамках ко-бренд проекту Portmone кількість операцій по оплаті товарів та послуг без фізичної присутності карти (напр. Інтернет), в тому числі переказами Visa Direct та MasterCard MoneySend встановлено на 
рівні 10 операцій на добу. 
1 - Картковий рахунок – поточний рахунок клієнта з використанням електронного платіжного засобу (платіжної карти). 
2 - ліміт може бути підвищено до максимального значення 2 000 000 грн. за потребою клієнта відповідно до процесу: «Зміна видаткових лімітів по карткам клієнтів преміум та приватного банкінгу в рамках делегованих 
повноважень відповідним Колегіальним органом банку», затвердженого відповідним рішенням Правління Банку. 

                                                            
 


